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APRESENT A~AO

o Programa Embrapa e Escola foi criado em 1997 pela Assessoria de
Comunicac;ao Social da Embrapa e adotado nas demais unidades da
empresa. Seu objetivo e promover ac;oes educativas que visam a
oferecer orientac;ao a estudantes do ensino Fundamental e Medio
sobre a importoncia da ciencia e tecnologia no desenvolvimento
sustentcivel e na preservac;ao dos recursos naturais de nosso pais.

A Educac;ao Ambiental e a principal ferramenta para uma
conscientizac;ao ecol6gica baseada na mudanc;a de atitudes e na
adoc;ao de uma nova postura perante 0 meio ambiente, visando a
formac;ao de adultos ambientalmente responsciveis.

A Embrapa Meio-Norte lanc;a esta cartilha, baseada no uso do peixe
conhecido como Barrigudinho no controle dos mosquitos
transmissores da dengue, principal mente nas fases de vida aqucitica
do inseto. A adoc;ao dos peixes nos programas de combate a dengue
reduz 0 risco de infecc;ao da populac;ao, alem de diminuir 0 uso de
inseticidas.

A educac;ao das crianc;as sobre 0 papel do barrigudinho facilita 0

engajamento de/as nas ac;oes de cidadania, tornando-as mais
conscientes quanto a necessidade da participac;ao de todos no
controle das condic;oes que favorecem a multiplicac;ao dos agentes
causadores de doenc;as. Neste sentido, a cartilha atua como uma
ferramenta educativa e auxilia professores e agentes de zoonose na
conscientizac;ao das crianc;as sobre a dengue e a importoncia do papel
de cada um no seu controle.









A rainha Aedes, muito triste por ter ficado viuva, resolveu

seguir 0 plano do Sr. Flavivlrus e chamar todos os suditos para

come<;arema armar a vingan<;a...
E a parti r desse momento, surge a Dengue!
Noo muito longe dali, na cidade de Horrorosa Vista, algo

estranho come<;oua acontecer ...

Muitas pessoas estavam adoecendo. Um virus noo conhecido

na regioo estava causando dor de cabe<;apara 0 prefeito, e os
medicos noo sabiam 0 que fazer, pois naquela cidade a medicina
noo era avan<;ada. Juquinha, um menino que morava nessa

cidade, percebeu que sua irmozinha estava com

manchas vermelhas na pele, febre e dores no corpo.



Juquinha come~ou a andar pela cidade, triste com
aquela situa~oo, e foi parar proximo a um riacho que noo
tinha mais peixes, de tanto lixo e veneno de planta~oes ...
De repente, encontrou um peixinho, pequenino e com uma
barriguinha, chamado Barrigudinho, muito triste porque
noo havia mais peixinhos da sua especie.

Juquinha come~ou a conversar com 0 Barrigudinho,
que Ihe contou sobre 0 plano do Sr. Flavivlrus Dengoso. a
garoto tambem entendeu que, se 0 Barrigudinho podia
sobreviver naquele rio poluldo comendo larvas dos
mosquitos, era so procurar uma femea e reproduzir varios
peixinhos. a Barrigudinho ficou feliz com a ideia do
Juquinha.

Come~ouentoo a procurar ...



De repente, Juquinha
encontrou em outro riacho uma
femea toda gordinha e muito
parecida com 0 Barrigudinhodo.

Levou os dois pra casa e os
colocou em um aquario. A partir dal,
nasceram varios peixinhos.

Juquinha come~ou uma campanha na cidade,
junto com 0 Centro de Zoonoses, e em todos os locais foram
colocados os peixes barrigudinhos.

Fizeram tambem um mutirao na cidade para uma grande
limpeza: recolheram copinhos de plastico, limparam os
bebedouros de animais, esvaziaram vasos de plantas e pneus
abandonados. Limpeza geral!



A vingan~a do Sr. Flavivlrus Dengoso
come~ou air por agua abaixo ...

A irma de Juquinha foi atendida em um
posto de saude e come~ou a melhorar,
assim como todos que estavam doentes na
cidade.

o Ze Machadada teve de gastar muito dinheiro para
recuperar a floresta e limpar 0 lixo dos riachos. Ele nunca
mais saiu desmatando e jogando inseticidas em planta~oes.
Assim, a cidade de Horrorosa Vista come~ou a
ter consciencia de que e preciso cuidar do lixo
produzido.



o Sr. Flavivlrus saiu e, enquanto voava sobre a cidade,
deixou bem claro, gritando em alto tom:

,
Eu vou voltar! E s6 voces

se descuidarem que em qualquer po~a
d ' . H h h IIIe agua eu estarel... aa a...
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Eu YOU voltar! E sO voces
se descuidarem que em qualquer ~

de cigua eu estarei... Hahaha!!!
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